Philips
Tai nghe nhét tai

Màu trắng

SHE4607WT

Âm trầm sâu lắng nâng cao
Miếng ốp bằng nệm có thể thay đổi để có được sự vừa vặn tùy thích
Trục tai nghe cao su được làm từ silicon với miếng ốp bằng nệm không khí vừa vặn, thoải
mái với tai bạn. Tai nghe nhét tai chất lượng cao với âm trầm nặng cùng với điều khiển
âm lượng trên dây tai nghe.
Âm nhạc cho đôi tai của bạn
• Phích cắm mạ vàng 24k bảo đảm kết nối siêu tin cậy
• Hai lỗ thông giống nhau làm cân bằng âm thanh cao và tông âm trầm
Được tạo ra vừa với bạn và phong cách sống của bạn
• Nâng cao sự thoải mái để sử dụng trong thời gian dài
• Bộ kích thích âm thanh loa 13,5 mm tối ưu hóa sự thoải mái khi đeo
• Miếng ốp bằng nệm không khí để có thể đệm tai thật thoải mái
Luôn sẵn sàng sử dụng
• Hộp đựng bảo vệ tai nghe của bạn khi không sử dụng
• Điều khiển trên dây làm đơn giản hóa việc điều chỉnh âm lượng
• Flexi-Grip bền tạo nên kết nối mạnh và linh hoạt
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Tai nghe nhét tai
Màu trắng

Các thông số
Âm thanh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hệ thống âm thanh: mở
Dạng nam châm: Neodim
Màng chắn: Vòm mylar
Phản hồi tần số: 12 - 22 000 Hz
Phản hồi tần số: 8 - 24 000 Hz
Trở kháng: 32 ôm
Công suất vào tối đa: 30 mW
Độ nhạy: 107 dB
Bán kính loa: 14,8 mm
Loại bóng: Động
Cuộn dây động lực: CCAW
Kết nối cáp: hai dây song song, đối xứng
Chiều dài cáp: 1,2 m
Bộ kết nối: 3,5 mm
Bề mặt gia công tinh của bộ kết nối: mạ nickel
Loại cáp: đồng

Hộp các tông trong
•
•
•
•

• Trọng lượng: 0,0399 kg
• Trọng lượng bì: 0,1819 kg

Hộp các tông ngoài
•
•
•
•

GTIN: 1 69 23410 71895 6
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 24
Tổng trọng lượng: 1,99 kg
Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)):
35,8 x 21,5 x 18,3 cm
• Trọng lượng: 0,3192 kg
• Trọng lượng bì: 1,6708 kg

Kích thước hộp đóng gói
Tính kết nối
•
•
•
•
•

Những nét chính

GTIN: 2 69 23410 71895 3
Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 3
Tổng trọng lượng: 0,2218 kg
Inner carton (L x W (rộng) x H (cao)):
10,5 x 8,8 x 16,9 cm

•
•
•
•
•

EAN: 69 23410 71895 9
Số lượng sản phẩm bao gồm: 1
Dạng đóng gói: Màn hình
Dạng đặt giá để: Cả hai
Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Tổng trọng lượng: 0,0626 kg
• Trọng lượng: 0,0133 kg
• Trọng lượng bì: 0,0493 kg

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D
(sâu)): 2 x 2,5 x 1,4 cm
• Khối lượng: 0,0133 kg
•
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Thiết kế Flexi-Grip
Bộ phận mềm, linh hoạt sẽ bảo vệ kết nối cáp khỏi bị
hư hỏng. Nếu không có nó thì sẽ xảy ra hư hỏng do
bẻ cong nhiều lần.

